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Poznań, dnia 18 kwietnia 2011 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 
  

ZA ROK 2010 
ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO  

Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELGATÓW 
 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

 
Sprawozdanie nie stanowi rozliczenia bilansu Związku, ponieważ 

tego dotyczyć będzie protokół kontroli Komisji Rewizyjnej. Tak jak w roku 
poprzednim ma  ono jedynie przybliżyć pewne aspekty działań Zarządu, 
zmierzających do naprawy finansów organizacji oraz rozliczyć jego podstawowe 

działania finansowe.  
 
Rok 2010 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego rozpoczął z 

dodatnim bilansem konta wynoszącym: 
 

(plus) 10 915,10 zł. 
 

Dla pełnego obrazu sytuacji finansowej należy jednak dodać, że powyższa kwota 

rozpoczynająca bilans Związku na dzień 1 stycznia 2010 roku musi zostać 
pomniejszona o kwotę dotacji z PZSS za rok 2009 czyli 10 625,00 zł, a to oznacza, 

że do dyspozycji Związku z dniem 1 stycznia 2010 roku pozostawała kwota: 
 

(plus) 290,10 zł. 

 
W dniu 31 grudnia 2010 roku, na koncie Związku znajdowała się kwota: 
 

 (plus) 5 847,86 zł. 
 

Powyższa kwota nie była obciążona żadnymi zobowiązaniami.  
 
Cały rok 2010 był nadal czasem zbierania środków, pozwalających odbudować 

płynność finansową Związku, po stracie zanotowanej w roku 2008. Tak samo jak 
w roku 2009, priorytetem było ograniczenie kosztów własnych, funkcjonowania 
Zarządu.  
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I.  Koszty funkcjonowania Zarządu i Biura WZSS. 
 
W roku 2009 na odpłatne wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę:  

 
1 636,50 zł. 

 

W roku 2010 jeden członek Zarządu – Ryszard Kapłon skorzystał z delegacji 
służbowej, na przejazd z Rawicza do Poznania, jako członek Komisji Patentowej na 

egzamin, który odbywał się w dniu 27 marca 2010 roku. Koszt tej delegacji 
wynosił: 

167,16 zł. 

 
Tak więc w stosunku do roku poprzedniego, koszty wynikające z delegacji 
służbowych zmalały o: 

1469,34 zł. 
 

Łączny koszt związany z opłatami za telefony komórkowe, telefon 
stacjonarny oraz utrzymanie witryny internetowej w roku 2010 pozostał                    
na poziomie roku 2009. Ze służbowych telefonów komórkowych w roku 2010 

korzystały te same osoby co w roku poprzednim, czyli: 
 

Wiceprezes Urzędujący –  Mateusz Dziubek 
Sekretarz Zarządu –  Andrzej Cepa 
Skarbnik –  Dawid Migała 

 
Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków we wskazanych obszarach                 
w ujęciu porównawczym do roku 2009: 

 

 rok 2009 rok 2010 PORÓWNANIE 

Internet 292,80 zł 945,50 zł plus 652,70 zł 

telefony ERA 2 319,11 zł 2 199,71 zł minus -119,40 zł 

telefony NETIA 2 261,34 zł 1 674,15 zł minus -587,19 zł 
    

koszty ogółem: 4 873,25 zł 4 819,36 zł minus -53,89 zł 
     

średnia rok  406,10 zł 401,61 zł minus -4,49 zł 
    

tylko telefony 4 580,45 zł 3 873,86 zł minus -706,59 zł 

średnia telefony 381,70 zł 322,82 zł minus -58,88 zł 
    

średnia ERA 193,26 zł 183,31 zł minus -9,95 zł 

średnia NETIA 188,45 zł 139,51 zł minus -48,93 zł 

 
Powyższe porównanie wskazuje jednoznacznie, że koszty użytkowania telefonów 

mają nadal nieznaczną tendencję spadkową, wzrostowi uległy natomiast opłaty 
związane z utrzymaniem witryny internetowej.  
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Wzrost opłat związanych z Internetem był związany z wystąpieniem dwóch 
czynników: 
 

1)  w roku 2009 częściowo koszty utrzymania strony internetowej pokrywał 
jej Administrator i dopiero od połowy roku 2009 Związek w pełni opłaca 
koszty związane z jej utrzymaniem; 

 
2)  w roku 2010 opłacono dwie zamiast jednej, faktury związane                             

z utrzymaniem serwera wzss.nazwa.pl, co było podyktowane zmianą 
wysokości podatku VAT w roku 2011 – faktura, która powinna być 
zapłacona na początku roku 2011, została wystawiona przez firmę NetArt 

w roku 2010 z podatkiem 22%, co wymusiło jej zapłacenie do końca           
tego roku. 

 

W roku 2011 struktura płatności za telefony ulegnie znacznej zmianie. 
Powodem tego jest przede wszystkim wzrost podatku VAT oraz zmiana umów, 

zarówno na telefon stacjonarny oraz na telefony komórkowe. W zeszłorocznym 
sprawozdaniu zostało zasygnalizowane, że priorytetem będzie pozbycie się łącza 
stacjonarnego typu ISDN, co powinno w znacznym stopniu ograniczyć koszty 

abonamentu telefonu NETIA. Udało się to zrealizować w ostatnim kwartale roku 
2010. Obecnie abonament miesięczny na telefon stacjonarny wynosi: 

85,28 zł 
Poprzedni abonament wynosił: 

134,20 zł 

czyli oszczędność wynosi: 
48,92 zł miesięcznie 

 

W roku 2011 zmianie uległa także umowa z Polską Telefonią Cyfrową 
spółka z o.o. „ERA”. Rozszerzono w niej zakres bezpłatnych minut wchodzących            

w abonament oraz przeniesiono wszystkie telefony do innego systemu 
abonamentowego, przewidzianego dla osób prawnych. W tej chwili trudno określić 
jakie skutki przyniesie powyższa zmiana, gdyż Związek jest w trakcie 

reklamowania pierwszych rachunków, rozliczanych w ramach nowej umowy. 
Podstawą reklamacji jest błędne naliczanie wykorzystania bezpłatnych minut. 

Jednak z pierwszych rachunków należy wywnioskować, że koszty te nie powinny 
przekraczać średniej faktury z roku 2010.  
 

Podsumowując, koszty użytkowania telefonów spadły w roku 2010 w porównaniu 
do roku 2009 o: 

706,59 zł 

czyli średnio miesięcznie o  
58,88 zł 

Łączny koszt poniesiony na telefony i obsługę witryny internetowej w roku 2010 
był niższy o: 

53,89 zł 

niż w roku 2009.  
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Tak przedstawiały się podstawowe koszty funkcjonowania Zarządu 

Związku w roku 2010. Pozostałe koszty to przede wszystkim faktura                             

za udostępnienie pomieszczeń SKS „Dwór Grunwaldzki” na zebrania Zarządu, 
która wynosiła: 

500,00 zł. 

 
Ponadto Związek nie ponosił innych kosztów, gdyż dzięki gościnności Wojskowego 

Klubu Sportowego „Grunwald”, Walne Zebranie Delegatów w roku 2010 
przeprowadzono bez kosztów. W roku 2009 Związek poniósł koszt związany                  
ze zorganizowaniem w dniu 14 marca Walnego Zebrania Sprawozdawczo – 

Wyborczego Delegatów w Hotelu „OLIMPIA” w Poznaniu. Koszt ten wyniósł: 
 

1 440,00 zł. 

 
Dane zawarte powyżej można ująć w następującej tabeli; 

 

delegacje 1 636,50 zł 167,16 zł minus -1 469,34 zł 

telefony / Internet 4 873,25 zł 4 819,36 zł minus -53,89 zł 

koszty zebrań / walnego 1 440,00 zł 300,00 zł minus -1 140,00 zł 

RAZEM: 7 949,75 zł 5 286,52 zł minus -2 663,23 zł 
    

średni koszt funkcjonowania 
na jeden miesiąc 

662,48 zł 440,54 zł minus -221,94 zł 

 

Średni koszt miesięcznego funkcjonowania Zarządu Związku, obejmujący obszary 
wymienione w powyższej tabeli, w roku 2010 był niższy od kosztów osiągniętych           
w roku 2009  o 221,94 zł.  

 
II.  Składki członkowskie WZSS. 

 
Podstawowym źródłem finansowym Związku są składki 

członkowskie. Sprawę składek reguluje Regulamin składek i innych opłat 

członkowskich WZSS w Poznaniu, przyjęty uchwałą na Walnym Zebraniu 
Delegatów, odbywającym się w dniu 19 listopada. Jego funkcjonowanie w 
niezmienionej formie zatwierdzono także podczas Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów w dniu 14 marca 2009 roku. W 
porównaniu z rokiem 2009 spływ składek członkowskich w roku 2010, był 

zdecydowanie lepszy. Zaległości z roku 2010, podane w ostatnim sprawozdaniu 
wynosiły: 

2 800,00 zł 

 
Zaległości składkowe za rok 2010 wynoszą  

 

1 850,00 zł. 
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Wskazane zaległości pochodzą praktycznie od dwóch podmiotów: 

 KS „GŁOMIA” Krajenka – zaległość w wysokości 1 050,00 zł 

oraz 

 MKS LOK „BASZTA” Ostrzeszów – zaległość w wysokości 600,00 zł 

 
Pozostałe 200,00 zł zaległości leży po stronie LOZS, jednak ta sprawa musi zostać 
wyjaśniona pomiędzy zarządami obu związków, gdyż ma charakter bardziej 

związany z zastosowanymi procedurami naliczania składki i weryfikacją 
aktualnego stanu członków LOZS na dzień 31 stycznia 2010 roku. Powyższe 
działania zostaną bardziej szczegółowo opisane w drugiej części sprawozdania, 

dotyczącej wykonywania uchwał.  
 

Poniższa tabela obrazuje stan opłacania składek członkowskich za rok 2010,            
przez członków zwyczajnych Związku: 

 
rok 2010 

 

zaległość                
z lat 

poprzednich 

aktualna 
składka za 

2010 
wpłata saldo 

KS „GŁOMIA” Krajenka,   650,00 zł 400,00 zł   -1 050,00 zł 

KS „MAGNUM” 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł 
 KSS LOK „BURSZTYN”,    400,00 zł 400,00 zł  

MKS „KALIBER”,    400,00 zł 400,00 zł  

MKS „DIANA”,    400,00 zł 400,00 zł  

SS „BELLONA”,    400,00 zł 400,00 zł  

SKS „DWÓR GRUNWALDZKI”   400,00 zł 400,00 zł  

SKS „INTER CONNENTAL”   400,00 zł 400,00 zł  

TS „OLIMPIA” Poznań   400,00 zł 400,00 zł  

UKS „KOPERNIK” Konin 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł  

UKS „SPARTAKUS” Biedrusko   400,00 zł 400,00 zł  

UKS „TARCZA” Piła 250,00 zł 400,00 zł 700,00 zł ( + 50,00 zł) 

MKS LOK „BASZTA” 700,00 zł 400,00 zł 500,00 zł -600,00 zł 

UKS „DELFIN”   400,00 zł 400,00 zł  

UKS LOK „LESNA” 400,00 zł 400,00 zł 800,00 zł  

Wielkopolski KS „GRUNWALD”   400,00 zł 400,00 zł  

WTS „TARCZA 96”   400,00 zł 400,00 zł  

Wojskowy KS „GRUNWALD”   400,00 zł 400,00 zł  

RAZEM: 2 800,00 zł 7 200,00 zł 8 400,00 zł -1 600,00 zł 

LOZS   3 600,00 zł 3 400,00 zł -200,00 zł 

RAZEM: 2 800,00 zł 10 800,00 zł 11 800,00 zł -1 800,00 zł 
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Kwota zaległości składkowych wynikająca z tabeli jest niższa o 50,00 zł, co jest 
wynikiem nadpłaceni składki członkowskiej przez UKS „TARCZA” Piła. Powyższa 
nadpłata zostanie zaliczona na poczet składek w roku 2011.  

 
Jak wynika z tej tabeli, tylko jeden Klub nie dokonał żadnej wpłaty na konto 
WZSS. Jest nim wspominana już GŁOMIA Krajenka. W związku z tym faktem, 

Zarząd Związku podjął działania, wynikające ze statutu, które miały na celu 
wyjaśnienie tej sytuacji. Pierwszym krokiem było podjęcie Uchwały nr 17 / 2010         

z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pisemnego upomnienia członkom 
zwyczajnym Związku Uczniowski Klub Strzelecki „Kopernik” w Koninie oraz Klub 
Strzelecki „Głomia” przy Gimnazjum w Krajence. Następnie Zarząd w wyniku 

braku odpowiedzi na pismo do wskazanego podmiotu, informujące o podjętych 
działaniach i możliwych skutkach podjął Uchwałę nr 9/2011 z dnia 23 marca 
2011 r. w sprawie ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu Klubu Strzeleckiego „GŁOMIA” przy Gimnazjum                        
w Krajence. Powyższe działania zostaną bardziej szczegółowo opisane w drugiej 

części sprawozdania, dotyczącej wykonywania uchwał.  
 
Poniżej zamieszczono dane dotyczące terminów opłacenia składki członkowskiej: 

 
1 Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA”, w dniu 23 lutego 2010 (400,-) 

2 Klub Strzelecki „MAGNUM”, 3 marca 2010 (800,-) 

3 Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA”, 3 marca 2010 (400,-); 21 lipca 2010 (400,-) 

4 Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD”, w dniu 16 marca 2010 (400,-) 

5 Młodzieżowy Klub Strzelecki „KALIBER” Gniezno, 29 marca (200,-); 17 grudnia 2010 (200,-) 

6 Towarzystwo Sportowe „OLIMPIA”, w dniu 31 marca 2010 (400,-)  

7 Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe „TARCZA 96”, w dniu 31 marca 2010 (400,-) 

8 Uczniowski Klub Sportowy  „DELFIN”, w dniu 13 kwietnia 2010 (400,-) 

9 Uczniowski Klub Sportowy  „SPARTAKUS” w dniu 13 kwietnia 2010 (400,-) 

10 Klub Strzelectwa Sportowego  „BURSZTYN”, w dniu 16 kwietnia 2010 (400,-) 

11 Strzelecki Klub Sportowy „INTER CONTINENTAL” Piła, w dniu 16 kwietnia 20100 (400,-) 

12 Wielkopolski Klub Strzelecki „GRUNWALD”, w dniu 19 kwietnia 2010 (400,-) 

13 
Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Piła, w dniu 22 kwietnia 2010 (450,-); 16 grudnia 2010 
(250,-) 

14 Myśliwski Klub Sportowy „DIANA”, w dniu 12 maja 2010 (400,-) 

15 MKS LOK „BASZTA”, w dniu 30 września 2010 (500,-) 

16 

Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” pierwszy kwartał 2011 (400,-) zaległość z 

roku 2010 

17 

Uczniowski Klub Strzelecki „Kopernik” w Koninie pierwszy kwartał 2011(800,-) zaległości z lat 

2009 i 2010.  

 
Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa, opłacał swoją składkę członkowską              

w pięciu ratach: 
 

 pierwsza wpłata w dniu 20 maja 2010 roku, która wynosiła 2 450,00 zł,              

co odpowiada opłaceniu składki za 29 podmiotów z tym, że za pięciu 
członków opłacono składkę w wysokości 50,00 zł, a za 24 członków                      



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 
SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

– CZĘŚĆ FINANSOWA 

 

  
Strona 7 

 
  

w wysokości 100,00 zł. Pozostałe 250,00 zł zostało udokumentowane 
poprzez przesłanie pisma z roku 2009, skierowanego przez LOZS do PZSS, 
które dotyczyło nadpłacenia składek członkowskich należnych PZSS w roku 

2008, za pięć klubów; 
 

 druga wplata w dniu 29 sierpnia 2010 roku, która wynosiła 100,00 zł                     

i dotyczyła składki za jednego członka LOZS; 
 

 trzecia wpłata w dniu 3 listopada 2010 roku, która wynosiła 200,00 zł                   
i dotyczyła składki za dwóch członków LOZS; 

 

 czwarta wpłata w dniu 3 grudnia 2010 roku, która wynosiła 300,00 zł i była 

częścią składki należnej WZSS od LOZS, jako członka zwyczajnego związku 
wojewódzkiego; 

 

 piata wpłata została wykonana na początku roku 2011 i wynosiła 100,00 zł, 

które było uzupełnieniem czwartej wpłaty do kwoty 400,00 zł. 
 
Razem LOZS dokonał z tytułu składki członkowskiej w WZSS, wpłat za rok 2010           

w wysokości 3 400,00 zł. Składka za rok 2010 tego podmiotu, wyliczona                       
na podstawie Regulaminu składek i innych opłat członkowskich, powinna wynosić 

3 600,00 zł. Jak już wspomniano powyżej, sprawa powstałej zaległości musi zostać 
wyjaśniona na szczeblu zarządów obu związków. Problem ten zostanie 
przedstawiony bardziej szczegółowo w drugiej części sprawozdania, dotyczącej 

wykonywania uchwał. W tej części sprawozdania należy jednak zaznaczyć,                     
że żadna z wykonanych przez LOZS wpłat z tytułu składki członkowskiej nie 
została wykonana w terminie określonym w regulaminie składkowym.  
 

Jak można zauważyć, siedmiu członków opłaciło swoją składkę w terminie, czyli 

do dnia 31 marca 2010 roku. Sześciu następnych członków zapłaciło ją do końca 
kwietnia 2010 roku. Jest to znaczny postęp w porównaniu do roku 2009,                    

gdzie składkę w terminie opłaciło zaledwie dwóch członków.  
 
WZSS w Poznaniu z zebranych składek członkowskich zgromadził za rok 2010 

sumę: 
11 800,00 zł. 

 
Jest to 200,00 zł więcej niż w roku 2009. Różnica wynika bezpośrednio z bieżącego 
regulowania zaległości przez niektóre podmioty. Wysokość wszystkich składek 

członkowskich za rok 2010, należnych Związkowi, powinna wynieść: 
 

10 800,00 zł. 

 
Tak więc Związek odzyskał 1 000,00 zł zaległości z lat poprzednich.  
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III.  Dotacja PZSS na statutową działalność 
związków wojewódzkich. 

 

Drugim poważnym źródłem pozyskiwania funduszy w roku 2010, 
miały być dotacje na cele statutowe, przyznawane przez Polski Związek 
Strzelectwa Sportowego. Środki finansowe, przekazywane w ramach tych dotacji, 

pochodzą ze składek członkowskich PZSS od osób fizycznych. Zgodnie z Uchwałą 
nr 18 Zarządu PZSS zasady przyznawania przedmiotowej dotacji, przedstawiają się 

w następujący sposób: 

 w celu otrzymania dotacji należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem                   

do Prezesa PZSS, 

 wniosek musi zawierać cele lub przedsięwzięcia, na które ma być 

przeznaczona dotacja, 

 wysokość przyznanej dotacji zależy od decyzji Prezesa PZSS i zawiera się               

w przedziale od 0,00 do 25,00 zł od jednej składki, pomnożonej prze ilość 
osób ją opłacających, 

 środki pochodzące ze składek od osób fizycznych muszą być przekazywane 

do PZSS za pośrednictwem związków wojewódzkich, 

 dotacja jest przyznawana tylko w ramach jednego roku, czyli pochodzi 

jedynie ze składek opłaconych za bieżący rok, 

 rozliczenie dotacji musi nastąpić w formie pisemnej do 15 stycznia roku 

następnego. 
Jeżeli chodzi o pozyskane środki tytułu dotacji PZSS w rok 2010, to Zarząd 

Związku zwrócił się o przyznanie przedmiotowych funduszy dwukrotnie: 
 

1.  pismem z dnia 6 grudnia 2010 roku o kwotę 17 200,00 zł, odpowiadającą 
opłaceniu 688 składek do PZSS; 

2.  pismem z dnia 15 grudnia 2010 roku o kwotę 1 725,00 zł, odpowiadającą 

opłaceniu 69 składek do PZSS. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków, o których mowa powyżej                    

i przyznania maksymalnej kwoty dotacji, Zarząd Związku chciał ją spożytkować             
w następujący sposób: 

 

1. Kwota w granicach od  8 500,00 do 9 000,00 zł - przeznaczona na zakup 
dwóch urządzeń treningowych typu SCATT.  

 

Uzasadnieniem powyższego zakupu była kontynuacją polityki przyjętej przez 
WZSS, która dotyczy wspomagania nowoczesnymi metodami treningowymi 

najbardziej uzdolnionej młodzieży z klubów województwa wielkopolskiego. Dzięki 
zakupom podobnego sprzętu dokonanym w roku 2009, ośrodek szkolenia 
skupiony wokół kadry wojewódzkiej, staje się coraz bardziej nowoczesny, trenerzy 

poznają nowe metody treningów, a zawodnicy podnoszą swój poziom sportowy. 
Realizacja tego zakupu w znacznym stopniu podniesie możliwości stosowania 
nowoczesnych form treningowych, na większej grupie zawodników, co 

zdecydowanie poprawi pracę zarówno trenera koordynatora kadry wojewódzkiej, 
jak również współpracujących z nim trenerów klubowych. 
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2. Kwota o wartości około 5 000,00 zł przewidywana na zakupy sprzętu oraz 

środków takich jak: 

 tarcze do strzelań pistoletowych oraz karabinowych, zarówno 
pneumatycznych jak i kulowych – kwota około 1 100,00 zł, 

 rzutki do strzelań śrutowych – kwota około – 1 000,00 zł, 

 specjalistyczne kalibromierze dla potrzeb obsady sędziowskiej zawodów – 

kwota około 2 000,00 zł, (10 szt. – oferowane przez firmę  OBRSS „Amigraf” 
ul. Bernardyńska 10  33-100 Tarnów - www.amigraf.prv.pl; koszt jednego 

kalibromierza – około 200,00 zł) 

 specjalistyczne kamizelki dla sędziów prowadzących strzelania – kwota około 

900,00 zł. (25 szt. kamizelek, szacunkowy koszt jednej kamizelki około 
35,00 zł – producent firma „Astra” w Łodzi) 

Wyżej wymieniony miał stanowić wsparcie dla organizatorów zawodów 

strzeleckich, będących podmiotami zrzeszonymi w Leszczyńskim Okręgowym 
związku Strzelectwa,  odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego.  

 
3. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Leszczyńskim Okręgowym Związkiem 

Strzeleckim, kwota pozostająca po realizacji pkt. 1 i 2, zostanie przeznaczona 

na:  

 refundację kosztów wspominanego podmiotu, poniesionych na wynajem 

obiektów – strzelnic, na zawody, których wspominany związek był 
organizatorem. Na pokrycie powyższej kwoty związek okręgowy dysponuje 

stosownymi dokumentami finansowymi w formie faktur VAT, rachunków i 
dowodów wpłat – wysokość refundacji nie przekroczy kwoty 3 000,00 zł; 

 zakup drukarki w postaci maszyny wielofunkcyjnej, która jest niezbędna               

do obsługi organizowanych przez LOZS zawodów strzeleckich, a także biura 
związku okręgowego – koszt zakupu około 700,00 zł. 

 
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego otrzymał z PZSS dotację w łącznej 

wysokości: 
18 925,00 zł. (osiemnaścietysięcydziewięćsetdwadzieściapięć złotych 00/100) 

z czego: 

 9 965,00 zł pozostawało w gestii WZSS 

 8 960,00 zł było przeznaczone na realizację zadań LOZS 

Powyższa kwota pieniędzy została spożytkowana przez WZSS w Poznaniu,                      
w następujący sposób: 

Zakupy sprzętu dla WZSS: 
 

L.p. zakupiony sprzęt Sprzedawca/Nr Faktury VAT 
data 

zakupu 
kwota 

zakupu 

1. 
Trenażer strzelecki SCATT USB PRO 
- 2 zestawy  

DMD Computer Poznań  
F.V nr 574/0/10 

28.12.2010 9 000,00 

2. 
Komputer mobilny SAMSUNG NF 310 
- 2 zestawy do obsługi trenażerów SCATT 

DMD Computer Poznań  
F.V nr 559/0/10 

16.12.2010 2 800,00 

Ogółem: 11 800,00 

http://www.amigraf.prv.pl/
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Zakupy sprzętu dla LOZS: 
 

L.p. zakupiony sprzęt Sprzedawca/Nr Faktury VAT 
data 

zakupu 
kwota 

zakupu 

3. 
Drukarka wielofunkcyjna LEXMARK PRO-
205 

BIURIMEX Technika Biurowa Leszno 
F.V nr 9369/WGŁ/ 

14.12.2010 770,00 

4. Kalibromierz K – 4 ; 10 sztuk 
Firma Wielobranżowa AMIGRAF – 
Tarnów F.V nr 11/12/2010 

10.12.2010 2 074,96 

5. Rzutki strzeleckie – 3 564 szt. 
NASTA Poland Sp. z o.o. 
F.V nr 325/N/2010 

22.12.2010 1 000,06 

6. Tarcze Ksp – 4 000 szt. ; Psp – 2 000 szt.  
RAW Lublin  
F.V nr 03t-12-2010 

17.12.2010 1 230,98 

7. Kamizelka: Sędzia PZSS – 10 szt. 
PPHU VICTORY Pabianice 
F.V nr WG/F/450/10 

23.12.2010 920,00 

Ogółem: 5 996,00 

Ogółem zakupy WZSS i LOZS: 17 796,00 

 

Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym z Leszczyńskim Okręgowym 
Związkiem Strzelectwa, na podstawie Uchwały nr 21 / 2010 Zarządu WZSS                 
w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2010 roku, zrefundowano w wysokości: 

3 000,00 zł. (trzytysiące złotych 00/100) 
koszty wspominanego podmiotu, poniesione w roku 2010 na wynajem obiektów                               

do przeprowadzenia zawodów strzeleckich oraz inne działania podjęte w celu 
realizacji zadań statutowych takie jak ubezpieczenie OC, zakupy tarcz                          
czy wynajem obiektów na szkolenia. Na pokrycie powyższej kwoty związek 

okręgowy dysponuje stosownymi dokumentami finansowymi w formie faktur VAT, 
rachunków i dowodów wpłat. Dokumenty na podstawie których przyznano 
refundację przedstawia poniższa tabela: 

 

Wartość 
faktury, 

rachunku 
lub KP 

data operacji 
rodzaj 

dokume
ntu 

nr dokumentu tytuł faktury, rachunku lub KP 

247,00 zł 1 marzec 2010 F - VAT 01-03-2010 zakup tarcz - RAW Lublin - 01.03.2010 

200,00 zł 22 kwiecień 2010 KP 6/2010 wynajem strzelnicy Bractwo Kurkowe we Wronkach 22.04.2010 

100,00 zł 27 kwiecień 2010 F - VAT 1/04/2010 polisa OC - 900A112328 

73,20 zł 11 maj 2010 F - VAT 108/417/2010 zakup tarcz - od LOK Pleszew - 11.05.2010 

150,00 zł 6 czerwiec 2010 KP 109/10 wynajęcie sali na zebranie 06.06.2010 od LOK OSZK Kościan 

600,00 zł 21 czerwiec 2010 F - VAT 19/2010/s 
szkolenie (strzelanie) na strzelnicy PZŁ KŁ nr 54 Oborniki 
21.06.2010 

776,62 zł 30 czerwiec 2010 F - VAT 304/0/10 wynajem strzelnicy PZŁ Lizawka + rzutki - 30.06.2010 

200,00 zł 11 wrzesień 2010 KP  06/10 wynajem strzelnicy LESNA Leszno 11.09.2010 

150,00 zł 12 wrzesień 2010 KP 201/10 wynajem strzelnicy - od LOK OSZK Kościan - 12.09.2010 

300,00 zł 23 październik 2010 KP 11/10/2010 wynajem strzelnicy VIS Gostyń 23.10.2010 

300,00 zł 12 grudzień 2010 KP 6/12/2010 wynajem strzelnicy VIS Gostyń 12.12.2010 

3 096,82 zł RAZEM 
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Łączna kwota przedstawionych powyżej rozliczeń wynosi: 
 

20 796,00 zł (dwadzieściatysięcysiedemsetdziewięćdziesiątsześć złotych 00/100) 
 
Powstała różnica wynosząca 1 871,00 zł (tysiącosiemsetsiedemdziesiątjeden 

złotych 00/100) została pokryta: 
 

 ze środków własnych WZSS w Poznaniu w wysokości 243,00 zł, 

 ze środków WZSS w Poznaniu pochodzących z dotacji Wielkopolskiego 

Urzędu Marszałkowskiego za pkt. zdobyte przez Związek w ramach 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w roku 2009, w wysokości 1 628,00 zł. 

Kwotą tą dofinansowano zakup komputerów mobilnych do obsługi urządzeń 
SCATT. 

 

Mając na uwadze fakt, że powyższa dotacja stanowi bardzo duże wsparcie działań 
całego Związku, należy zwrócić uwagę na to, że w roku 2010 przekazaliśmy                   

do PZSS, 88 zaległych składek członkowskich za lata 2009 i 2008,                         
co mogło zwiększyć kwotę dotacji o dodatkowe 2 200,00 zł.  
 

Otrzymana dotacja od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego została w całości 
rozliczona w roku 2010, co oznacza, że środki finansowe pochodzące z tej dotacji 
były przelane na rachunki odbiorców do 31 grudnia 2010 roku.  

 
IV.  Egzaminy Patentowe. 

 
Następną formą zdobycia funduszy na działalność statutową WZSS 

w roku 2010 były Egzaminy Patentowe. Z tej formy działalności Związek uzyskał 

kwotę: 
5 500,00 zł. 

 
Koszty poniesione na organizację egzaminów wyniosły 1 067,16 zł (jedna 
delegacja i koszty wynajmu strzelnicy). Do dyspozycji Związku pozostało: 

 
4 432,84 zł. 

 

Jest to kwota wyższa o 3 325,07 zł niż w roku 2009.  
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V.  Środki finansowe pochodzące z dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego, wynikające z punktów 
uzyskanych we współzawodnictwie dzieci                

i młodzieży. 
 

Ważnym aspektem dla działalności Związku są także środki 

finansowe pozyskiwane z Urzędu Marszałkowskiego, pochodzące z punktów 
zdobytych przez Kluby WZSS w ramach rywalizacji dzieci i młodzieży. W roku 

2010 Związek dysponował z tego tytułu kwotą: 
 

18 968,00 zł 

 
która była niższa o sumę 5 864,00 zł w stosunku do roku 2009. Powyższa kwota 
zgodnie z przyjętym preliminarzem wydatków została podzielona pomiędzy dwie 

pozycje:  
 

 zakupy sprzętu sportowego, paliwa, leków i odżywek (do realizacji zadań  tj. 
zgrupowań i zawodów) – 12 968,00 zł. 

 Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące kosztów zgrupowań, 
wystawione na WSS w Poznaniu, forma płatności- przelew) – 6 000,00 zł. 

 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 8/2010 z dnia 19 maja 2010 r, w sprawie podziału 

i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych    

w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2010 oraz zgodnie z Uchwałą                 
nr 11/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 / 2010                     
z dnia 19 maja 2010 w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby 
Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS 

na rok 2010, rozdysponowano pomiędzy członków Związku następujące środki 
finansowe, pochodzące z pozycji zakupy sprzętu sportowego, paliwa, leków                
i odżywek, w formie dofinansowania do zakupu sprzętu następującym 

podmiotom zrzeszonym w Związku: 
 

 Strzelecki Klub Sportowy „INTER CONTINENTAL”, ul. Wincentego Pola 11, 

64-920 Piła: środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (dwatysiące złotych 
00/100)  

 

 Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA”, ul. Okrężna 10 a, 64-100 Leszno: 

środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (dwatysiące złotych 00/100)  
 

 Sekcja Strzelecka Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK” w Rawiczu,                   
ul. Spokojna 1a, 63-300 Rawicz: środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł 

(tysiącpięćset złotych 00/100) 
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 Myśliwski Klub Sportowy „DIANA”, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań: środki 
finansowe w wysokości 1 500,00 zł (tysiącpięćset złotych 00/100) 

 

 Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN”, ul. Zjednoczenia 290,                                   

62-003 Biedrusko: środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 
00/100) 

 

 Sekcja Strzelecka Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD”                         
ul. Promienista 27, 60-288 Poznań: środki finansowe w wysokości 1 500,00 

zł (tysiącpięćset złotych 00/100) 
 

 Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS”, ul. Świerczewskiego 88,                          

62-003 Biedrusko: środki finansowe w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 
00/100) 

 
Następnie zgodnie z Uchwała nr 3/2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zakupu 
sprzętu sportowego ze środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS                     

na rok 2010. dokonano zakupów sprzętu na rzecz Związku – ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb Kadry Wojewódzkiej: 

 

1 340,00 zł dwie sztuki pulsometrów typu POLAR FT60 

 
ponadto na podstawie Uchwały nr 16/2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
przeznaczenia dotacji na cele statutowe wojewódzkich związków strzelectwa 

sportowego, przyznawanej zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18/2009 
Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr 20/2010 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia               

17 listopada 2010 r. w sprawie nowelizacji preliminarza wydatków na rok 2010,  
 

1 628,00 zł 
dofinansowanie zakupu dwóch netbooków SAMSUNG, 
zakupionych ze środków pochodzących z dotacji PZSS 

 

Sprzęt zakupiony na podstawie Uchwały nr 16/2010 pozostaje w dyspozycji 
Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej Strzelectwa. 

 
Dokonując przedstawionych powyżej zakupów Zarząd wykorzystał kwotę                      
2 968,00 zł, na zakupy sprzętu dla Kadry Wojewódzkiej oraz przekazał swoim 

członkom w formie dotacji 10 000,00 zł. 
 

Spośród środków pozyskanych przez WZSS za punkty, kwota 6 000,00 zł została 
przeznaczona do dyspozycji Trenera Koordynatora kadry Wojewódzkiej Strzelectwa 
i była przewidziana na wsparcie akcji szkoleniowych i zgrupowań. Pełna 

informacja na temat jej wykorzystania zostanie przedstawiona w sprawozdaniu 



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 
SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

– CZĘŚĆ FINANSOWA 

 

  
Strona 14 

 
  

dotyczącym działalności sportowej Związku w roku 2010. Można jednak 
zaznaczyć, że przede wszystkim wydatkowano ją w czasie obozu letniego kadry 
wojewódzkiej. Ogółem Trener Koordynator wykorzystał z przyznanych środków 

kwotę 4 709,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 1 291,00 zł,                     
na podstawie Uchwały nr 20/2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie nowelizacji 

preliminarza wydatków na rok 2010, przesunięto do części I „kalendarz imprez”             
w celu dofinansowania: 

 
ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY STRZELECKIEJ 

 

VI.  Opłacenie składki członkowskiej do Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego. 

 
W roku 2010 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego 

odprowadził składkę członkowską do PZSS w wysokości: 

 
2 650,00 zł 

 
co obejmuje opłatę za: 

 

 związek wojewódzki – 350,00 zł 

 46 podmiotów w nim zrzeszonych – 2 050,00 zł oraz 

zaliczenie na poczet składki za rok 2010 nadpłaty 250,00 zł 
za pięć podmiotów (LOZS) 

 
Wpłat dokonywano w trzech ratach: 
 

 w dniu 23 kwietnia 2010 roku – 1 150,00 zł – za związek wojewódzki                           
i 16 podmiotów; 

 

 w dniu 28 czerwca 2010 roku – 1 100,00 zł – za 22 podmioty; 

 

 w dniu 28 czerwca 2010 roku – zaliczenie przez PZSS nadpłaty składek                    

za rok 2010, powstałej w roku 2008 (LOZS) w wysokości 250,00 zł,                        
za pięć podmiotów; 

 

 w dniu 6 grudnia 2010 roku – 150,00 zł – za 3 podmioty. 
 

Rozbicie składki na trzy raty było bezpośrednio uzależnione od wpłat 

dokonywanych przez Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa. Sprawa                          
ta ma bezpośredni związek z omawianymi zagadnieniami dotyczącymi składek 
członkowskich (rozdział drugi niniejszego sprawozdania). Jak już zaznaczono 

powyżej sprawy te zostaną szczegółowo omówione w drugiej części sprawozdania.  
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VII.  Podsumowanie. 
 

Reasumując dane zwarte w niniejszym sprawozdaniu, należy 

stwierdzić, że działania Zarządu WZSS, podjęte w roku 2010 doprowadziły                    
do dalszej poprawy stanu finansów Związku. Biorąc pod uwagę dane z początku 
sprawozdania, Zarząd drugi rok z rzędu utrzymuje dodatni bilans księgowy                        

i nie posiada żadnych zaległości na zamknięcie roku 2010. Biorąc po uwagę bilans 
otwarcia roku, wynoszący 290,10 zł oraz kwotę, która pozostawała na koncie                 

w dniu 31 grudnia 2010 roku – 5 847,86, należy stwierdzić, że podjęte działania            
w zakresie gospodarki finansowej doprowadziły do wypracowania kwoty: 

 

5 557,76 zł 
 

która stanowi środki własne WZSS, nie obciążone żadnymi zobowiązaniami.   

 


